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  چكيده

توصيف عملي يا كاراكتريزاسيون، دانسته و سنجيده در داستان كوتاه، هنر جديدي است كه نويسنده در آن 
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طبيعي است و هم با واقعيت اين شيوه، هم . خصال، خويش را در معرض تماشا و قضاوت خواننده قرار دهند
  .زندگي سازگار است

ترديد از اين فنّ  داران داستان كوتاه عربي و فارسي نيز بي زاده از طاليه و سيدمحمدعلي جمال ادريسيوسف 
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اين بررسي، . هاي داستاني و فضاي آن بررسي كند هاي دو نويسنده و شخصيت گرفتن اين فن را در تصوير تجربه
هاي كوتاه  را در داستانكاراكتريزاسيون گذاري مثبت تأثيرفرد فنّ توصيف عملي و  نقش و جايگاه منحصربه
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  مقدمه

، معرّف گفتاري در فنّ بالغت و 1واژه توصيف
دهد  توصيف امكان مي. شناسي است روايت

 اشياءء، »3نگاري چهره/ 2پرتره«اشخاص را از راه ،
نگاري، تاريخ  گاه(ها  ، زمان)4نگاري جاي( ها مكان

نشان ) از راه صحنه(و اعمال ) 5نگاري و وقايع
توصيف در . )208: 1381، ...پور و كهنويي(دهيم 

ي تأثيراي از بيان است و به  بالغت جديد، گونه
. گذارد شود كه دنيا بر حواس ما مي مربوط مي

، اشخاص، اوضاع و احوال اشياءتوصيف؛ كيفيت 
هدف توصيف، . دهد و اعمال و رفتار را ارائه مي

القاي تصوير و تجسم موضوع است؛ و به 
. آيد در بار نخست به چشم بيننده مي  گونه همان

توصيف، شكل مستقل و جدايي از خود ندارد و 
آيد  اي در داستان مي بسا به عنوانِ بند يا پاره

توصيف ژرف و . )72: 1377، ميمنت ميرصادقي و(
نويسنده . بار به توانايي نويسنده بستگي داردپر

هاي خاصي  بايد از جزئيات دريافتيِ خود، انتخاب
. داشته باشد و آن نيز به خواننده القا شود

وهوايي كه نويسنده  ديگر، همان حال  عبارت به
پس، . كند، خواننده نيز احساس كند حس مي

 اين نويسنده با انتخاب جزئيات سروكار دارد و از
توان يافت كه در  ديد، حتّي دو نويسنده را نمي 

انتخاب جزئيات با يك روش كار كرده باشند؛ 
هرچند انتخاب جزئيات از موضوع و مفهوم 

پس، توصيف كليد . واحدي صورت گرفته باشد
                                                 

1. Description 
2. Portrait 
3. Prosopographie 
4. Topographie 
5. Chronographie 

ي را تأثيراستبرائي است براي ديدگاه نويسنده تا 
ي جهان واقعي بر ذهن و اشياكه مفاهيم و 

اي ديدني و حسي و  شيوه ذارد، بهگ حواس او مي
: همان(صورت تصويري و ترسيمي ارائه دهد  به

  . )72ـ  73
توصيف در ايجاد فضا و رنگ داستان سهم 

هايي كه فنّ توصيف  بسياري دارد؛ ازجمله شيوه
 6شود شامل كاراكتريزاسيون عملي با آن بيان مي

وگو و در  تجارب زندگي، توصيف عملي با گفت
، انتخاب 7نوعان، توصيف با آكسيونپيوند با هم

داستان   هاي اشخاص داستان، شمار شخصيت
  .كوتاه و توصيف عملي با محيط مادي است

 نويسنده كه هايي شيوه بستن كار به و انتخاب
 زمان، ها، هاي شخصيت ويژگي بتواند آنها ياري به

 به را خود رمان يا داستان عناصر ساير و مكان
 يكي. است مهم بسيار كند، امري منتقل خواننده

 يا خواسته نويسندگان ديرباز از كه ها شيوه اين از
 است توصيف فنّ اند،  برده بهره آن ناخواسته از

نويسنده بايد بداند كه . )435 :1369يونسي، (
دقايق اهميت نظم و ترتيب مصالح از پرداختن به 

و جزئيات آن به مراتب بيشتر است و نيز بايد 
خواهد به خواننده ارائه دهد  بداند چيزي را كه مي

شكلة آن تتوصيف داستان است، نه اجزاي م
 در نويسنده توفيق عوامل ازجمله. )398: همان(

صحنة  وقتي بداند كه است آن توصيف، فنّ
 نامربوط جزئيات كند، مي توصيف را آشنايي
 و آيند ذهن مي به صحنه تصوير با همراه بسياري

 كه برگزيند را عناصري تنها ميان اين در بايد او
                                                 

6. Characterization 
7. Action 
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 در بايد ديگر،  عبارت  به .رسدمي نظر به اساسي
 را الزم و باشد داشته انتخاب حسن خويش، كار
 و شخصيت مكان، زمان،. دهد تمييز بيهوده از

 مجسم خواننده براي اشاره چند با را عناصر ساير
 كه باشد آگاه حقيقت اين به بايد همچنين سازد؛

 يا كند استفاده مي توصيف براي كه اي شيوه هر از
 كه زماني تا جويد؛ مي ياري كه نيرويي هر از

 خواننده در اي يكپارچه و بسزا تأثير داستان صحنة

  . )438ـ  439: همان( شود نمي موفّق نكند، ايجاد
رمان يك نقش روايي توصيف، بيشتر در 
دليل است كه نويسنده   برعهده دارد و اين بدين

خواهد  كند و مي از دخالت در رمان دوري مي
گر سازد؛ آنجاست  صورت پنهان جلوه خود را به

 ها و اشخاص بايد به كه توصيف چيزها، مكان
اي گويا باشد كه بدون مداخلة نويسنده و  اندازه 

نقش . ستان بپردازدشرح و تفسير او به روايت دا
طوركامل ديده  رواييِ توصيف در رمانِ نو به

و  )1(ويژه آنكه با نابودشدن انتريگ شود، به مي
ماند،  شخصيت داستاني آنچه در رمان نو باقي مي

پس توصيف، همة كمبودها را . توصيف است
  ت بار سنگيني را بهقكند و درحقي جبران مي
الي  خواننده رمان نو از البه. كشد دوش مي

شمار و طوالني بايد خود به موضوع  توصيفات بي
ها و روند حوادث  شناختي شخصيت داستان، روان

 سيدمحمدعلي و ادريسيوسف . ببرد پي 
 داستان ويژه به نويسي، داستان عرصة در زاده جمال
 خود جامعة ادبيات به شاياني كمك كوتاه
 در »كوتاه داستان پدران« به دو هر آنها .اند كرده
ميان،   اين در .اند يافته لقب خويش مردمان ميان

براي القاي مناسب و رساي مضامين و مفاهيم 
اند كه  مند شده ارزشمند خود از فنون مختلفي بهره

ترين آن فنّ توصيف عملي يا همان  برجسته
گونه كاركرد، نقش  اين. باشد كاراكتريزاسيون مي

هاي كوتاه  محوري و كليدي در فضاسازي داستان
و توصيف عملي عناصر داستاني هر دو نويسنده 

  .شهير فارسي و عربي داشته است
آن است براساس چنين  پژوهش براين 

رويكردي با بررسي آثار دو نويسنده پاسخگوي 
 .هاي زير باشد پرسش

  

  پژوهش ةپيشين

هايي كه  شايان ذكر است كه ازجمله پژوهش
زاده صورت گرفته  و جمال ادريسدرباره يوسف 

 :توان به چندين مقاله اشاره كرد؛ ازجمله است مي
 مكتب هاي و ويژگي زاده جمال آثار در رئاليسم«

 شريفي كه محمدنادر ، نوشتة)ق1384( »رئاليسم
است؛  پرداخته بدان جزئي و گذرا خيلي طور به

 رجل كوتاه داستان در كاوه اسطوره بازتاب«له مقا
 طاهره ، نوشتة)1389( »زاده جمال سياسي

چهارمحالي؛ مقاله  محمد دستجردي و خوشحال
 »إدريس يوسف عند اإلجتماعي المضمون«
فنّ  دربارهليكن  .شبلي خيري ، نوشتة)م1967(

نقدي بر رمان «اي با عنوان  مقاله توصيف عملي،
اثر نجيب محفوظ از منظر فنّ اللّص و الكالب 

ثر فاطمه جمشيدي و وصال ا )تا بي(توصيف 
رو، بر آن  اين از. )2(نگاشته شده است ميمندي نيز

شدن ديدگاه فنّ توصيف  شديم تا براي روشن
هاي مشترك  عملي و نقد آن و پرداختن به جنبه
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پرداز ايراني و مصري، زواياي  داستانيِ دو داستان
نزديك فرهنگي و ادبي را  فراواني از روابط

دليل كه رخدادها و وقايع   اين  آشكار كنيم؛ به
هاي درخور  ها و همانندي زندگي ايشان، شباهت
همه اينكه هر دو از  تر از توجهي دارند و مهم

  .روند شمار مي گذاران داستان كوتاه به پايه
  

   نگاهي به زندگي دو نويسنده

  يمصرنويس  داستان ادريسيوسف ) الف

در استان شرقيه  ،م1927در سال  ادريسيوسف 
درس خود را در رشتة  او .شد مصر زاده

 دليل ولي به ؛شناسي و پزشكي ادامه داد روان
به نويسندگي ، ويژه كتابت هتمايل به ادبيات و ب

در دوران دانشجويي در تظاهرات  .روي آورد
استعمارگران انگليسي و رژيم  ضدبر زيادي 

، ها تين فعاليهم دليل فاروق شركت داشت و به
 ؛سپري كردهاي بسياري را نيز در زندان  سال
در دوران جواني با افكار  بود كه چنين اين
ستيزانه و دفاع از حق محرومان جامعه و  ظلم

عبدالمعطي، (پرداخت به نويسندگي ، مظلومين

براي استقالل كشورش  ادريس. )29 ـ30: م1994
با قلم خود افكار و عقايد  ،در برابر اشغالگران

هاي  مردم را به سمت انقالبات ملي و جنبش
هاي  و در نوشته ساخت خواهانه رهنمون مي آزادي

هاي جامعه را با تمامي آمال و آالم و  تخود واقعي
تصوير   اش به هاي اجتماعي تغييرات تركيب

هايش از همة  ر داستاند ادريسيوسف . كشيد مي
ولي طبقة متوسط و  گفت؛ افراد جامعه سخن مي

بيشتر موضوعات  در رأس محروم جامعه،

. )192:  1392زاده،  ولي( .قرار داشتنداش  داستاني
هاي كوتاهش را با همين مضامين از  وي داستان

ها و مجالت به  در روزنامه ،م1961تا  1950سال
او بر اثر ت كه گر اين اسنشان و ؛ديچاپ رسان

حاكم بر جامعه خرد شده  هاي طبقاتي اختالف
قيد و  يافتن راه رهايي از دنبال هوي ب. است

 پس ادريسيوسف . بندهاي استبداد و ظلم است
 ،ستيز خويش سال زندگاني ادبي و ظلم 64از  

دار فاني را وداع گفت  ،م1991سرانجام در سال 
  .)985: م1991 سرحان،(
  

  زاده  دعلي جمالدمحمسي) ب

دمحمدعلي جمالسي الدين  دجمالزاده فرزند سي
واعظ همداني معروف به اصفهاني از سادات جبل 

خواهان بنام نهضت  ن و آزاديالبنان و از ناطق
در اصفهان ) ق1309(وي در سال . مشروطيت است

مقدمات را در تهران آموخت و در اوايل  ؛د شدمتولّ
و در يك دبستان  به بيروت رفت) ق1326(سال 

نويسي كرد و دورة متوسطه را نزد  غيرمذهبي نام
جبل لبنان به پايان برد و در  در 1كشيشان الزاريست

مصر عازم پاريس شد و در  راهاز ) ق.هـ1328(سال 
التحصيل  حقوق از دانشگاه ديژون فرانسه فارغة رشت

فارسي «زاده با انتشار  نويسي جمالنكار داستا. دش
اين نخستين داستان كوتاه . آغاز شد» استشكر 

 ؛ ودوران جديد بود كه موفقيتي بزرگ كسب كرد
) ق1300(سال  پنج داستان كوتاه ديگر دربا همراه 

 منتشر شد »يكي نبود يكي بود«در مجموعة مشهور 
اينكه  از  اين مجموعه گذشته .)278: 1372 پور، آرين(

                                                 
1. Lazaryst 
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نشان داد كه نسل نشر تازه را بنا نهاد و راهي ة شالود
زاده  چهره ادبي جمال ؛پيمايند كنوني نويسندگان مي

 ويهاي  داستان  مايه درون. را نيز مشخص ساخت
مسائل اجتماعي و انتقادي از اوضاع زمان خود بوده 

با  زاده جمال .)391: 1382 خياوي، رحماني( است
 ،افراداز هاي جامعه خود و با انتقاد  انعكاس واقعيت

وجود آورد  هك نويني در ادبيات ايران بروش و سب
راستي بايد پدر داستان كوتاه ايران و  هو او را ب

او سرانجام  .ايراني ناميد گرايي واقع گذار مكتب بنيان
جاي گذاشتن آثاري ارزشمند و ايجاد  از به پس

آبان سال  17تحولي عظيم در نثر و داستان كوتاه در 
   )271: 1378 دهباشي،( . در ژنو وفات يافت، ق1376

  

   كوتاه  كاركرد فنّ توصيف عملي در داستان

كند؛ زيرا  توصيف در ارتباط با رمان معنا پيدا مي
تصوير   را به 1واقع توصيف، شبه دنيايي در
گاهي . آفريند كشد و نشاني از واقعيت را مي مي

مسائل اصلي و اساسي كه براي تجزيه و تحليل 
حد و حدود  شود، شامل توصيف طرح مي

توصيف، سازماندهي آن، نقش آن و همچنين 
ارتباط آن با ديدگاه رمان است كه يا ديدگاه راوي 

در . يا ديدگاه شخصيت داستاني ،داستان است
شود  صحبت مي 2»تجسم بيان«توصيف گاهي از 

و آن هنگامي است كه اين تصوير و نقاشي و 
 خاص، زنده و جاندار طور  اركان نامعلوم به

ويژه در شعر، با  شود؛ بنابراين توصيف، به مي
كه   گونه پردازد؛ همان رقابت مي  نقاشي به

                                                 
1. Quasi-Monde  
2. Hypotypose 

 را به »Ut picture poesis«اصطالح  3»هوراس«
توصيف، از زمان خلق رمان رئاليست . كار برد 
بخشي از روايت شد؛ چراكه گاه روايت را قطع  

 آميزد و امروز نيز ميدرو گاه نيز با آن  كند مي
شناسي را  ترين مفاهيم روايت يكي از اساسي

  . دهد تشكيل مي
هاي پيشين درباره توصيف،  به بحث  توجه با

كه  آنجا هاي كوتاه را تا ويژه در مقدمه؛ داستان به
شود، به سه دسته  به توصيف عملي مربوط مي

  :توان تقسيم كرد مي
جريان حوادث ( )3(هايي كه آكسيون داستان .1

قوي دارند و ديگر ) هاي داستان و شخصيت
عواملِ آن، تابع حوادث زنده است و توصيف 

 .كند در آنها اهميت ناچيز پيدا مي

هايي كه طرح قوي دارند و توصيف  داستان .2
عملي هرچند براي داستان بسيار مهم و حياتي 

 .شود نمي تأكيداست به دليل طرح، 

برجسته آنها  هايي كه عنصر داستان .3
توصيف عملي است و ساختمان و طرح و 
 .آكسيون داستان در درجه دوم اهميت قرار دارد

  )253: 1369يونسي، (
 4»گريه رب آلن«دربارة اهميت اين مورد، 

 در چه و ادبي نقد پيرامون خود هاي نوشته در چه
 توصيف به را جديدي راه خود، آثار ديگر

 اشياء توصيف«: گويد مي است و داده اختصاص
 درمقابل و درون در آگاهانه قرارگرفتن درواقع،

  .)138 :1378اوئله،  بورنوف،(» است اشياء آن
  

                                                 
3. Horace 
4. Alain Robbe Grillet 
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  كاراكتريزاسيون تجارب زندگي 

ه ـد بـوي دارنـرح قـه طـي كـهاي انـداست
تر و تجربة بيشتر و تكنيك  كاراكتريزاسيون قوي

هاي كوتاه  داستاننويسنده در . تر نيازمندند عالي
تواند تجربة زندگي را در  بر رواني قلم، مي  افزون

فضاي داستان ارائه دهد كه به توصيف عملي 
كند و بهترين شيوة ممكن  داستان كمك شاياني مي

. دادن رويدادهاي داستان است  براي نشان
 شرايط خاكستر زير آتش داستان در زاده جمال

 را خودجامعة  هولناك سياسي و اجتماعي
 و جور و ظلم از انباشته كه كشد مي تصوير به

 خود جامعة توصيف. است تكليفي بي و گرسنگي
 رقم را مردم طغيان و انقالب بدين شكل، بروز

دليل حضور شخصي وي در ايران و  اين به. زند مي
هاي كوتاه  تجربة چنين رخدادهايي بوده و داستان
. داده استخود را با استقبال عمومي مردم تجلّي 

 مدعي ادبي منقدان و نظران صاحب از بسياري«
 بر مردم انقالب داستان، اين با زاده جمال كه هستند

 اين در وي است؛ كرده گويي پيش را شاه عليه
 مردم زندگي بار فالكت شرايط و خفقان داستان

بيانگر اين حقيقت  و كشدمي تصوير به را ايران
 جامعه اين در معنايي هيچ آزاديشود كه مي

 زاده در جمال خود )190: 1381نژاد،  پارسي(» .ندارد
 عنايت،«: كند بيان مي بخشي از اين داستان چنين

 در گويي كه چنان زند؛ مي سينه به را آزادي سنگ
 و شده نهاده استبداد بر اش شالوده كه مملكتي اين

 و قهر و زور جز اند كرده باز چشم تا آن مردم
 جز استثنائاً به او پدران اند، نديده ديگري چيز جبر

 ورد .اند ننوشيده اي قطره آزادي سرچشمة از

 آزادي از كه مملكتي و مردم كه است اين زبانش
 ولو ،ندامحروم چيز  همه از باشند محروم
 بهشت غرفة شان منزل و آسماني مائدة شان خوراك

  )285: 1380زاده،  المج( ».باشد
 شيرين يك نثري با داستان هر در زاده جمال

 پرستي كهنه و كشد تصوير مي را به اجتماعي تيپ
 غم، از سرشار طنزي با را اجتماعي رخوت و

 زبان به را زبان كوشدمي او .كند مي توصيف
 با زبان كردن مردمي راه از و كند نزديك محاوره

عابديني، (سازد  برقرار ارتباط صميمانه مردم

توصيف تجارب مردم زاده در  جمال. )50: 1369
ايران بسيار هنرمندانه شرايط سخت زندگاني آنان 

 جامعة واقعيت بيان كند، و در را ترسيم مي
 بيان چنين مردم تنگدستي و فقر و ايران نابسامان

 پنير و ماست و خالي نان بس از ها بچه«: دارد مي
 كرده باد هايشان شكم اند خورده خيار و چغندر و
 و عليل همه و است نمانده رخسارشان بر رنگ و

 اسم به وحشتناك بالي سه. آيند مي نظر به رنجور
 سه مانند »مرض« و »سوادي بي« و »گرسنگي«

 و افتاده ياور و يار بي مردم جان به بياباني غول
 نمانده باقي اتمخلوق اين وجود در رمق و خون
 رسيده هجده به ها دخل و بيست به ها خرج. است

 تكليف احدي و سرگردانند مبهوت و مات همه و
 )293: 1380زاده،  جمال( ».داند نمي را خود

 آشكارا داستان، قسمت از اين در زاده جمال
است  كرده ترسيم را ايراني جامعة واقعي تصوير

كه نشان از آگاهي دقيق و كامل نويسنده از 
 جامع وي توجه. داردشرايط موجود در جامعه 

 ها، مكان و جغرافيا ها، فرهنگ خرده و ها قوميت به
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 ملّي، مشاهير تمدن، و ادبيات، تاريخ ملي، هنر
 اعياد، و ها جشن و عادات و رسوم و آداب
 باورهاي ايراني، هاي غذاي هاي ايراني، لباس

 گمان بي مذهبي، باورهاي مردم، بين رايج عاميانه
 و فرهنگ ايراني از او كافي دانش نشانگر
 نقاط مردم، آگاه ساختن براي او هاي گيري جهت
  .آنان است بر حاكم ملي هويت قوت و ضعف

خواننده در اين نوع توصيف، شاهد 
هاي مكاني و  دهنده كارگيري آشكار سازمان به

هاي روايي در متن توصيفي  زماني ويژة بخش
كه توصيف، تصويري عيني از  ايگونه است؛ به

خود، آن را دهد كه در بيشتر موارد  حقيقتي را مي
تجربه كرده يا از تجارب اطرافيان خويش سخن 

رانده است و قصد شناساندن حقايق عيني را  
 دربارة دهد مي ترجيح بيشتر زاده جمال .دارد

 تمامي بنويسد؛ چراكه خودش سرزمين
 شناخت چهگر دهد؛ مي رخ ايران در هايش داستان
دد گر برمي هايي زمان به بيشتر ايران، از زاده جمال

 است؛ شنيده كه هايي قول نقل و بوده ايران در كه
 همان نزديكي در«: گويد مي كه نمونه اين همانند
 سكني آنجا در پاخون ما رفيق كه اي دهكده
 زمين دساتين يكصدوبيست داراي خانمي ،داشت

 ».شود مي ايران جريب دوازده تقريباً كه بود
 مكان به  توجه  با زاده جمال )25: 1383زاده، جمال(
 اجتماعي هاي واقعيت كوشدمي مشخص زمان و
 به توجه او مثال اين در. كند بيان سياسي را و

 خاص منطقة آن در است كه خانمي اراضي
 نظام واقعيت به گونه او بدين. دارد سكونت
  . كرده است اشاره جامعه بر حاكم داري سرمايه

، تجاربي را آدم و خاك داستان از زير نمونة در
كند كه خود آنجا حضور داشته و استبداد و بيان مي

 در او. محروميت مردم را از نزديك لمس كرده است
 روسيه نزديكي در سرزميني به اين داستان كوتاه

 مخاطب به را هايي آگاهي و اطالعات و كندمي اشاره
 هدف .است واقعيتمنطبق با  كه دهد ميارائه 
 تصويرگري مكاني، موقعيت اين بيان از زاده جمال

 حكومت كه است مردمي جهل و رنج و درد
: است تالش در مردم كردن سرگرم براي استبدادي

 و داشتند سكني هايهرودخان كنار در باشغردها«
 و سر آن با يا اي سررشته زراعت از كه آن بدون
 خود نمدي چادرهاي زير در باشند داشته كاري

 مردم چند هر آنكه خالصه و كردند؛ مي زندگاني
 زبان كلمه يك حتّي و بودند سوادي بي و ساده

 آسوده مردم رفته  هم  روي ،شدنمي انـسرش روسي
  )38ـ  39: همان(» .بودند خونگرمي و مهربان بسيار و

 زاده جمال مانند نيز ادريس يوسفبيشتر آثار 
 و وقايع كه است آن شهرهاي و مصر دربارة

 او .دهد مي رخ آنجا در هايشداستان حوادث
 در و است خويش ملت آگاهي و بيداري درصدد

 عمل يا قلم با خواه خويش، ارادة تمام با راستا اين
 رو، اين از .است نكرده دريغ كوششي هيچ از

 »الغرباء أنشودة« داستان در ادريس يوسف
سخن  آن احوال و مصر خود، سرزمين از چنين اين
 شَمطاء، عجوزِ ليلة الشتاء ليالي من لليلةُ ا« :گويدمي

البرد كادي متصا كلَّ يعلى م لبسيطةِ ا وجه، برد 
قارس كئيب فوحنه يئحةَ را م ،الفناء ه وتَهبنسائم 
فَتلفح كَها التي الوجوهواحتَواها النّهارِ سعي أنه 
سعِ لَم. الليلِ ظَالمي )قفلَ أن االّ عمرُ) المعلمي باب 
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 والظالم البرد إعتَصرها التي النسائم ليمنع ،)ةالقهو(
 عنه قَليالً ليفتَحه عاد ولكنَّه المكانِ، إلى تَدلف أن

 أريكته على تربع ثم ،ةِ البرود جحيمِ من هارِباً يلتقطُ
 »الُمغمضةِ  نصف بِعينه) زبائنَه( يتأملُ و مضَى

 نويسنده يادشده، نمونة در .)425: م1991سرحان، (
 درصدد زمان و مكان عنصر كارگيري به با

 دليل به كه است مصر مردم فالكت و فقر دادن نشان
وجود  به جامعه پايين اقشار بر حاكم  فساد و ظلم

 به نابودي و مرگ بوي هرلحظه و آمده است
  .رسد مي شان مشام

به  البيضاء اي ديگر از داستان كوتاه در نمونه
پردازد كه بر جامعه  ميتوصيف عملي حقايقي 

نويسنده در اين داستان، . مصري گذشته است
درصدد تصويرپردازي از رنج و آالم مردم است و 

هاي جسماني و  ها و آسيب بسياري از شكنجه
كند كه خود در زندان آن را  روحاني را بيان مي
باره  در اين 1               يوري ناگيبين. تجربه كرده است

هنرمندي اصيل و شريف  دريسا«: نويسد مي
هاي  است كه با جرئت و شهامت، پرده از زشتي

 كه تاجايي ؛)7: 1369كنفاني، (» گيرد جامعه برمي
» السجون ادب« جمله از را البيضاء داستان
 آزادي متعدد و مهم موضوعات چراكه اند؛ ناميده
 و اجتماعي آزادي مسائل آن رأس در و انساني
اين  در آزادي  درباره او. كند مي مطرح را سياسي
 أن ةِ الثور في یةَ الحرّ إنّ«: دگويمي چنين داستان
 لغتُها و ةِ الثور مبادي انبثَقت إذا إالّ مباهجها تُحققَ

 تتكلم أن ةِ الثور من فالشعب نفسه، الشَعبِ من
. يفهمها و يتكلمها التي للغةِ بِا مباهجِها و یةِ الحرّ عن

                                                 

1  . Lurii Nagibin 

 ال يعيشُه الذي الواقعِ من ُمنبثقةِ  حديثَ يريد هو و
 تقدم أن ةِ الثور من يريد و. اآلخرينَ واقعِ من

 من ال التَطبيقِ و سةِ الممار خاللِ من یةِ الحرّ مبادي
 بقةِ السا ةِ المستورد یةِ التجريد النظريات خاللِ
آزادي در انقالب بايد اصولش محقق «؛ »الصنعِ
از  انقالبكه اصول و زبان  مگر هنگامي ؛شود

ملت انقالبي بايد از  .خود ملتش برخاسته باشد
آزادي با زباني حرف بزنند كه با آن تكلم دارند و 

 ،كه آن ملت و درحالي؛ فهمندآن زبان را مي
كردن از واقعيتي هستند كه خود  خواهان صحبت
و از  ؛كنند و نه واقعيت ديگران با آن زندگي مي
اصول آزادي را از  تاخواهند  انقالب خود مي

خالل تالش و تمرين و مطابقت با عقايد خود 
ها و نظرياتي كه از  مطرح كنند نه از طريق ديدگاه

  )255: م1992النابلسي، (» .پيش طراحي شده است

 راه در را آن اصول و آزادي ادريس يوسف
 از انقالب كه هنگامي مگر بيند؛نمي محقّق انقالب

 عمل اين .بگذارد فراتر پا عمل سوي  به سخن دايره
 انقالب براي را آزادي بشارت و استمرار كه است

 از وطن هاي آزادي كنار در او. كند مي تضمين
 به ديكتاتوري اينكه و گويد مي سخن لبنان آزادي
 ساليان مصر مردم .انجامدمي ستم و ظلم و بردگي
 سياستمداران اين بردگي يوغ در كه است درازي

 دموكراسي سايه در تنها آزادي و اندبوده جورپيشه
 آزادي ،ادريس هاي داستان در. شودمي ميسر مردمي
داستان  اين در .گيرد مي خود  به مختلفي هاي جلوه

 عشق و اجتماعي و سياسي آزادي به بيشتر نيز
هاي  داستان در نويسنده دو هر .شده است پرداخته
وصف شرايط اجتماعي و سياسي  به آشكاراخود، 
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اند و تجارب مردم را  حاكم بر جوامع خود پرداخته
تصوير  شان به در رفتارها و حركات ضد استعماري

اند؛ كه نشان از همگامي دو نويسنده در راه  كشيده
  .آزادگي ملل خويش دارد

  

  شناسانه توصيف عملي مردم

بايد مردم در توصيف عملي داستان كوتاه، نويسنده 
خوبي بشناسد و در احوال و بيگانگي احوالشان  را به

مطالعه كرده باشد؛ زيرا مصالح كار و اشخاص 
هم  گيرد و از داستان خويش را از همين مردم مي

اي  براي نويسنده. )253: 1369يونسي، (سازد  جدا مي
خواهد با قلم خويش بازي كند كاري  كه مي

تر از مطالعه مردم  يحال، ضرور  عين دشوارتر و در
مصالح نويسنده، مردمي است كه در ميانشان . نيست

هاي خاص  كند و از رويدادها و ويژگي زندگي مي
  . نويسد شان مي زندگي فردي و اجتماعي

راستا كاراكتر يا شخصيت مردم در   اين در
 با پيوند نخست؛ در. شود سه مورد زير ظاهر مي

. هاخصيتش جسماني و روحي چگونگي كيفيت
 وگو؛ و آخر، توصيف گفت با عملي دوم؛ توصيف

  .مادي محيط با پيوند در عملي
  

روحي و  هاي توصيف در پيوند با كيفيت) الف
 ها جسماني شخصيت

اندازه متنوع است و حتّي دو  شخصيت انسان، بي
ها و  توان يافت كه همة ويژگي نفر را هم نمي

  . صفاتشان درست مانند هم باشد
هاي مردم، مانع از اين  بررسي شخصيت

 جا و با را يك  شود كه نويسنده ويژگي انسان مي
جايِ افراد مشخّص،   نظر بگيرد و به هم در

حال آنكه نويسنده . هاي ديگري را ارائه دهد تيپ
 بايد به توصيف عملي اشخاص داستان كوتاه از
نظر قواره، قيافه، قد و رنگ و صفات جالب 

يا صفات تنفرانگيز، ) المت و نيروزيبايي و س(
پوشيدن و حركات و عادات   سنّ و شيوة لباس

هاي رواني و احساسي  خاص و ديگر جنبه
در توصيف حاالت جسماني  )263: همان( .بپردازد

و صفات جالب همانند چهره و شيوه راه رفتن؛ 
 اطالعاتي داستان، هاي صحنه ارائه ضمن نويسنده

 بهتر داستان فضاي با را او تا دهدمي خواننده به
 به دادن ميدان قصد نه او كار،  اين در. كند آشنا

 گسترش براي نه دارد؛ را خويش صرف تخيالت
 توصيف را ها شخصيت داستان ادامه و مطلب

 ديده بيشتر ويژگي، اين زاده جمال آثار در. كند مي
 در نيز خود گويي خواننده كه  اي گونه به شود؛ مي

 است؛ شريك نويسنده با داستان، وقايع ديدن
 در ،كرباس يك سروته مجموعه در نمونه، براي

 خپل مرد«: است آمده چنين سبيل باجداستان 
 پر سياهي به انبوهي توپي ريش با اي چهارشانه

. خالق سروار بر شكل بيضي نمدي كاله كه كالغ
 چرمي بند پيش از و داشت تن بر راه راه كار قلم

 دارد، برپايي دكان كه بود معلوم داشت كه چربي
 گود وارد كه پهلواني مانند و انداخت بغل زير باد

 و انداخت باال را ابرو يك بشود، زورخانه
 و داد تحويل غراب) عليكم الم( وار مشهدي

نژاد،  پارسي(» .آورد فرود موالنا مقابل در سري

 را توصيفات اين بيشترِ زاده جمال )120: 1381
 فضاي در برابر خواننده زياد آگاهي و اطالع براي

 و جامع ديد با تا است كرده ارائه داستان
  . رود پيش داستان اتّفاقات با تري دقيق
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 كودك »نظرية« داستان در نيز ادريس يوسف
 بر را بزرگي سيني دهد كه مي نشان را خدمتكاري

 از پر سيني .گرداند مي را آن است و گرفته سر
 .فطير و نان زميني ساج، سيب هاست؛ خوردني

 سيني آن زير در كودك اين كوچك كه سر چنان
 حقّاً معقداً تَحملُه ما وكانَ«: شود نمي ديده بزرگ
 و فوقَ. »بِالفَرن بطاطسصينية « تَستقرُ رأسها فَفوقَ
 رغم إنَزلقَ قد حوض، يستوي ةُ الصغيرالِصينيُة  هذه

 ما أصبح حتّى عليه استَماتَت التي قيقةِ الد قَبضتها
 وأنا دهشَتي تَطُل ولَم. بِالسقوط مهدداً كلَّه تَحملُه
 إلنقاذ أسرَعت و الحيري، ةِ الصغير لِطفلةِ ا في أحدقُ
 لِصينيةَ ا أسوي إنا و ،ةً كثير سبالً تلمست و الحملِ
 فتَميلُ الصاجِ وضعِ من وأعدلُ الحوض، فيميلُ

  .)32: م1994عبدالمعطي، ( »لصينيةَ ا
 حفظ را سيني تعادل تا كند كوشش مي طفل

 خواهد رو روبه صاحبش مجازات با چون كند؛
 به خيابان نيز از عبور هنگام كودك، خادم اين .شد

 هستند، بازي مشغول كه خود هاي و سال  همسن
 ادامه را خود راه و اندازدمي طوالني ينگاه
 ترين ساده از كودك حتي چنين  اين .دهد مي

 و عنها عيني أحولُ ولم«: است نيز محروم حقوقش
 بِالسيارات، المزدحم العريض الشارِع تَخترقُ هي
 يشبه الذي المهلهِلِ الواسعِ القديمِ ثوبِها عن وال

 عن حتّى أو الفَرنُ، بِها ينظف التي القُماشِ قطعةَ 
 الممزِّق ذَيله من تَطالنِ كانَتا اللتين رِجلَيها

 با نويسنده )32: همان(» .رفيعينَ كَمسمارينَ
 ما به سيني حامل خدمتكار از كه زيادي توصيفات

هاي  شخصيت را با خواننده كوشد دهد، مي مي
آشنا سازد؛ و چنان باشد كه  طور كامل به داستاني

. دارد حضور داستان در كند احساس خود خواننده
كارگيري توصيف جسماني  با به ادريسيوسف 

هاي اين داستان، در آشنايي مخاطب با  شخصيت
  كوشد و به هاي مادي فضاي داستان نيز مي كيفيت

دليل ايجاد حس همدردي   يقين اين فنّ توصيف به
  .گذارد بيشتري بر وي مي تأثيربا خواننده 

هاي توصيف حاالت روحي و  از نمونه
 در زاده، ن جمالهاي داستا اخالقي شخصيت

 را داستان قهرمان زندگي تمام ،گناه يا ثواب داستان
 .كند مي روايت خواننده ـ براي باشد سهراب كه ـ

زاده به تصويرپردازي حالت  ، جمالبه جز اين
پردازد كه از گير افتادن سهراب  دروني زني مي
عجله از اطرافيان جوياي  كند و با بسيار تعجب مي
شود؛ كه چرا و چگونه مرتكب  حال سهراب مي

 از و او از كه بود مدتي«: چنين عملي شده است 
 كه رسيد خبر ناگهان كه بودم خبر بي مادرش حال

 زنداني و افتاده و گير است كشته آدم سهراب
 تا چون و گرديد تعجبم اسباب نهايت بي. است
 سرنوشتش به و بود خودم شدة تربيت حدي

 از مسئله كه برآمدم تحقيق درصدد نبودم، عالقه بي
  )103: 1375بهارلو، (» .است بوده قرار چه

زاده با ظرافت خاصي به بيان  در ادامه، جمال
پردازد كه حتّي هنگام به دار  حالت دروني سهراب مي

اي آرام قدم در  شدن نيز با لبي خندان و روحيه آويخته
و اين حالت دروني سهراب باعث  نهد راه مرگ مي

  :شگفتي و تعجب حاضران شده است
 دار آوردند؛ را سهراب كه نكشيد طولي«
 وقتي. دار پاي بردنش راست  يك و بود حاضر
 ديگر تماشاچيان با هم من آمد پايين طناب

حداكثر  كه لبخندي همان با. رفتم تر نزديك
 :گويد مي كه شنيدم رسانيد مي را سكون و سكينه

: همان( »خوشي اين بر و آسودگي اين بر به به
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زاده  جمال شود مي ديده باال در طوركه همان .)117
 به توصيف رفتارها و حاالت دروني و اخالقي

 و وي را پردازد مي داستان، يعني سهراب قهرمان
دليل   اين به. كند مي همراهي داستان سراسر در

و  ترسيم تصوير ذهني دقيق از فضاي داستان
هاي داستان است  هاي شخصيت احوال و بيگانگي

تا اينكه براي خواننده با اين كاراكتريزاسيون، 
  .شناخت محكم و استواري از داستان پديدار شود

به  األسود العسكري داستان در ادريس يوسف
سال  انقالب به كند كه مي اشاره تاريخي قضيه يك

 وحشتناك شرايط و اوضاع و گردد؛ برمي م1952
 تصوير  به سياسي اسراي پليس را بر شكنجه

او در اين ميان به توصيف عملي از حاالت  .كشد مي
پردازد كه در  روحي و جسماني اشخاص داستان مي

 ادريسبرند،  سر ميه ها ب ترين شرايط در زندان فجيع
ها، خواهان آگاهي كامل با ترسيم اين صحنه

كار   اين ست؛ كه درخواننده از جو حاكم بر داستان ا
 از كه شوقي داستان، دكتر در. موفق بوده است

 سياسي زندانيكه  كند مي بيان بود پاشا همراهان
 و كردند مي  بدرفتاري وي با گونه آن و بوده است

 بودند نموده اعمال او روي را شكنجه مختلف انواع
 تبديل ديگري انسان به زندان از خروج از  پس كه
زبان و منفعل  بي گيج، و سردرگم انساني .دوشمي
 جالد تا اينكه است داده دست از را خود حواس كه

 خود برابر در را او »الزنفلي محمود عباس« وي
 براي كه زدسامي مبتال اي بيماري به را او يافت و

. شودمي گونه آن و است »داءالكلب« نام به سگان
در  صورت عملي  اين حاالت روحي و جسماني به

 كَراقب جميعاً وقفَنَا و« :كند نمايي ميداستان جلوه
،دأ قَد و عباسب ضربي راشو الف بهبهعوي و يي 

 يمزقُه، و تبةِ المر قُماشِ في أنيابه و أظافرَه يغرس و
 يعملُ و يلطم، كَمن وجهه يضرب و القُطنَ يمضغُ و

همگي همانند «؛ »تَمزيقاً و تَجريحاً جلده في أظافرَه
كه شروع به زدن   حالي نگهبان عباس ايستاديم و در

ها و  كشيد و چنگال زوزه مي فروشنده كرده بود و
اش  كشيد و پاره تميزي مية هايش را در پارچ دندان

زد  جويد و به صورتش مي كرد و پنبه را مي مي
زند و  همانند كسي كه به صورت خود سيلي مي

الت زخم و حبا  پوستشرا در هايش  چنگال
  )267: م1992النابلسي، (» .كشيد جراحت مي

 جامعه اوضاع آن بر حالي در ها شكنجه اين
 بشر حقوق م،1948 سال در كه وجود داشت مصر

 مكلّف همه و شده است اعالم جهاني صورت  به
 نام به ،ادريس كه  جايي تا شدند؛ آن اعمال بر

 ياد آن از عرب معاصرتاريخ  در شكنجه ترين فجيع
  : كرده است

»ال و أَعرِف كَيف في شُوقي استَطاع تلك 
 جاكنتَه يفلح أن الزَمنِ من الصغرِ هیةِ المتنا مضةِ الو
 يا و ظَهرُه يكشف و فأنَلتُه، يرفع و قَميصه، و

 ظَهرِه في يكن لَم. أبصارنا عليه وقَعت ما لَهولَ
 جلده كلُّ مظهرُه، أو الجلد شكلُ له واحد مكانَ
 تَتجمع و العرضِ و بِالطولِ تمتد بشعةً  ندوباً كانِ
 في ،ةِ غائر مناطقِ عن تَكشف و ملةٍ مند هضابِ في

 كه دانم نمي«؛ »الضلوعِ عظام تَبدو تَكاد قاعها
 و لحظة درخشان آن در را شوقم و شور چگونه
 كند پاره را پيراهنش و ژاكت و كنم كنترل اندك

 و رسيدم او نزد به من سپس برد؛ باال را آن و
 از است تعجب جاي چه و گشت نمايان جسمش

 جاي حتي پشتش در. افتاد بدان چشممان اينكه
 جاي همة پوستش نبود، آن از آثاري يا شالق يك
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 و بود عرضي و طولي صورت به شالق ضربات
 و بود مرتفه پشتش بر خشكيده خون ضربات آثار

 تصوير به را داشته جريان درآن خون كه جاهايي
 كه بود نزديك فقراتش ستون در و كشد مي

النابلسي، (» .شود نمايان هايشدنده هاياستخوان
  )268: م1992

كه از متن داستان مشخّص است  طور همان
با هنرمندي تمام حالت شادي دكتر شوقي  ادريس

بار از اينكه دوستش را سازد كه  را نمايان مي
شور و شعف خاصي بر وي ، كند ديگر ديدار مي

مستولي گشته است و ناگهان در همان حين 
آورد و تصويري  دوستش ژاكت خويش را درمي

ها را به او نشان  هاي وحشيانه پليس از شكنجه
صورت  شان به دهد كه چگونه ضربات شالق مي

هاي وي  طولي و افقي سبب شده است حتّي دنده
د؛ همة اين حاالت، نشان از به چشم ديده شو

دار داستان  ـ طاليه ادريسنظير يوسف  توانايي بي
ـ در توصيف عملي حاالت روحي و  كوتاه عربي

هدف وي از طرح . جسمي اشخاص داستان دارد
 عرب جامعه سياسي واقعيت داستان، اين بود كه

 و حد زنند، مي فرياد كه است شعاري تنها
 شونده سركوب آزادي و شونده، وضع حدودي

  .نيست بيش دروغي و فساد دارد و
  

  وگو  توصيف عملي با كمك گفت) ب

كنند صفات و  كه صحبت مي  مردم، هنگامي
هاي خود  الي گفته خويش را از البه هايويژگي

تواند از آن  دهند و شنونده دقيق مي بروز مي
رانند، ايشان را  جمالت و عباراتي كه بر زبان مي

در داستاني كه . آشنا شود آنانبشناسد و با صفات 

هاي آن  هاي شخصيت دادن صفات و ويژگي  نشان
دهد،  اي از داستان را تشكيل مي جزء برجسته

وگو بسا بهترين نوع  اي همراه با گفت مقدمه
  ) 106: 1369يونسي، ( .مقدمه است

يكساني محيط، موجب يكساني صفات و 
شود؛ اما اين يكساني،  هاي افراد مي ويژگي

ظاهري است و چنانچه اشخاص داستان سطحي 
نويسنده بايد به . باشند با مردگان تفاوتي ندارند

ار آورد و هاي اساسي شخصيت داستان فش ويژگي
اي طبيعي،  شيوه  ها به كاري كند كه اين ويژگي

 سطح ظاهر را بشكافد و حواس خواننده را به
خود مشغول دارد؛ بنابراين، بايد از آوردن  

هاي معمولي و قراردادي پرهيز كند؛ مثالً يك  تيپ
كُرد يا يك تركمن را نبايد تنها به ياري پيچه سر 

: همان(صيف كرد يا كاله پوستي و شال و كمر تو

وگو  در همين راستا در داستان كوتاه، گفت. )264
 تر باشد، به هرچه به زبان گفتار عاميانه نزديك

تر و روند  اندازه، اشخاص داستان زنده  همان 
تر و روشني و تازگي داستان بيشتر  داستان طبيعي

 دليل موفقيت برخي از نويسندگان در. خواهد بود
مقابل ديگران بدين علت است كه آنها هنگام 

اند كه  نوشتن بدين عنصر مهم، اهتمام ورزيده
  .  داردنويسي  نشان از پختگي كامل در داستان

 قصه از داستان طرح زاده براي خلق جمال
 جسته سود خرسه خاله دوستيِ يعني ايران قديمي
 ماجراي با را داستان اين تمام رندي با او است،
 نماد چراكه است؛ داده ربط ايران به ها روس ورود
 خرس با دوستي يعني است؛ نيز خرس ها روس
 تراژدي، بروز جز پايان در و ندارد خوش عاقبت

 دوستي داستان در. شود نمي فرد عايد ديگري چيز



  17     ....هاي كوتاه نقد مبتني بر توصيف عملي در داستان

 

 

وگو براي  زاده از فنّ گفت جمال خرسه خاله
اهللا  جعفرخان و حبيب هايواكاوي بيشتر ويژگي

اهللا كه با رفتار مناسبش،  حبيب. كند استفاده مي
شخص روس را نجات داده بود، اكنون محكوم به 

اين . سوي همان شخص روس شده است اعدام از
يابد  وگو، بين نويسنده و جعفرخان ادامه مي گفت

هاي اشخاص  كامل، ويژگي طور  تا اينكه به
و خودباخته جعفرخان ويژه چهره زشت  داستان، به
دنبال سرگرمي و تفريح  شود كه تنها به هويدا مي

   :هنگامة جنگ استآن هم در خويش 
اند؛  مگر عقلت را از سرت گرفته! اي بابا«

 خود بي را اينها بدهي؟ باد به را سرت خواهي مي
 خاله دوستي گويند، مگر مي خرسشان كه نيست
 و كن ماچ را عقرب نيش برو اينشنيده را خرسه

 »گذارد مي دستت كف را مزدت چطور ببين
  .)92: 1375بهارلو، (

آسمان و توان به داستان  هاي ديگر مي از مثال
كارگيري فنّ  زاده با به اشاره كرد كه جمال ريسمان

وصيف ـ، به ت وگوـ كه آميخته با طنز است گفت
ظرافت و مهارت  پردازد و با شخصيت مقابل مي

خاصي، حالت خانم فردوس و موقعيت وي را 
 در كه ديدم را فردوس خانم«: كند بيان مي اًدقيق

 و بود نشسته جوكيان مانند صدا بي و تنها اي گوشه
 معلوم برده؛ فرو مراقبت جيب به سر اصطالح به

 در مناطق اش انديشه السير سريع طيارة باز كه بود
 بر دست آرام. است جوالن در پهناور سرد و گرم
 به رسيديم كجايي، ما خانم گفتم و زدم اش شانه

 را كاهو كلك دارند و اند شده پياده همه فرودگاه،
 در ات هسته و در خوابي كه تو به واي. كنند مي
 پنداشتي كه جست جا از سراسيمه چنان. است آب

 كه آمد تا و است آمده به زمين ديگري عالم از
 از مايتعلّقاتش و كاهو كه بجنبد و بيايد هوش به

 و معده پيچاپيچ در و گذشته ها سرازيري حلقوم
  ) 82: 1386زاده،  جمال(» .بود افتاده ها روده

وگو با  زاده با كمك عنصر گفت جمال
از را عملي  يشخصيت خانم فردوس توصيف
دهد؛ و خواننده  حوادث و عناصر داستان ارائه مي

هاي  ا فضاسازي و توصيفوگو ب الي گفت در البه
شخصيت در داستان بدون . شود نويسنده آشنا مي

وگو معنا ندارد حتّي اگر شخصيت داستاني  گفت
وگوي  هم نياز به گفت باز ،كل تنها باشد  به

وگوهاي گذشته در ذهن  دروني يا يادآوري گفت
اگر شخصيت در محيط اجتماعي باشد، . هست
هاي  دهندة ويژگي وگو در ژانر ادبي، نشان گفت

الي  خواهد بود؛ يعني آنان از البه اوروحي 
وگو طبق  گفت«شوند  وگوها شناخته مي گفت

شخاص هايي كه نويسنده به ا شرايط و جايگاه
   ).253: م1990البقاعي،(» داده، متنوع است

وگو براي  از اين فن گفت ادريسيوسف 
تر اشخاص و محيط داستان استفاده  توصيف دقيق

جمهورية كوتاه   كه در داستان گونه همان. كند مي
  هاي از عنصر فني براي شناساندن ويژگي فرحات

 تَركتُه حينَ«: اشخاص داستان بهره گرفته است
وصري أدرتكلِّ بهذا ل دتعإليه و جدتو 

و حينَئذبدجوزاً ياً عجوزاً ..جدالتي جةِ الدر إلى ع 
ها تَحسعن عهدةٌ أنَّه مم مةِ الحكو عهد عثرت 
 فَصادرتُه بلدنه على »كبسة« أثناء يومِ ذات عليه

خَتمتُهالبد األحمرِ بِالطربوشِ وظَلَّ .الميري لةِ و و 
 كهنةً  و يصبح يبلى األحرازِ من حرزاً مخازنها في
 يجوس وهو و قالَ .أختامٍ من عليه ما تَبلى وال
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 األشغال بِاهللاِ أقسم... أف :الموجودين خاللَ بعينيه
و  على عيناه وتوقَفت .شغله دي ِمن أرحم قّةالشا
  )636: م1991سرحان، (» .ِضحةٌ وا ةٌ دعو فيها

دهد  وگو را ادامه مي اين گفت ادريسسپس 
  تري از محاوره به و در اين ميان، توصيفات تازه

 و أنَا ساعات لي اآلخرُ أنَا و كنت«: آورد دست مي
امتص جدتأَقولُ نَفسي فَو: كَثيرُ الشغل... ايه 

 رأيتُه زمنٍ من الفرج ينتظرُ كَانَ ايه؟ و كَمن وإلّا
... سرّك شغل؟ دا ده هو ...أستاذَ يا هوه يو: ينفجرُ

ايه؟  يعملُوا... اجننت النَاس... موريستَان دا
 أنَا والنَبي دماغنَا على ؟ كُلُّهجةٌ حا عليهم حيخس
.. .عةً سا هنا أقعد وال سنة ميت الحديد في أشتَغلُ

 تَبالى ...كدب كلُّه.. .فَارغٌ كالم كله أن واأل كاده
  )637: همان( ».وحياتك

گري متمايل  در داستان خود به عامي ادريس
از . كار گرفته است  شده و زبان ساده و آسان را به

ديدگاه وي زبان رسمي، توانايي ارائه تعبيري از 
وگو نيز  گفت. هاي جامعه را ندارد مشكالت و آرمان

يكي از اركان مهم و نمايانگر پيشرفت درامي 
هاي  شخصيت ،ستا ادريسهاي داستاني  شخصيت

دليل مقاومت در برابر ظلم، دچار   اي كه به ساده
  .اند گرفتاري شده

  
 توصيف عملي در پيوند با محيط مادي) ج

  نويسنده داستان كوتاه، همواره در تالش براي به
جان اطراف خويش  كشيدن محيط بي تصوير
صورت   به ها پردازي صحنه بيشترِ امروزه،. است

 خواننده به را رخدادي و حادثه وقوع غيرمستقيم،
 در نمادين صورت  به» صحنه«گاه نيز  .كند مي القا

 د؛شوميتوصيف  وي اعمال و شخصيت با ارتباط

 مختلف ارتباطات زندگي از در براي نمونه، ما
 آگاه خود رواني و روحي حاالت با طبيعت
 جلوه انگيز غم ما براي و گرفته، ابري روز .هستيم

 در. پرور روح و آور نشاط آفتابي، روز و كند مي
ها نيز بازتاب چنين حالت روحي را  داستان

روحيِ  حاالت با صحنه گاهي توان يافت؛ مي
 ناهماهنگ و مغاير گاه و دارد هماهنگي شخصيت

 از يكي )309: 1367ميرصادقي، ( .است آن با
توصيف  زاده، جمال فرد منحصربه هاي ويژگي
 كه اي گونه همان  به  است اطراف و محيط ظواهر
 شكلي به دقّت و زيبايي  به جزئيات رتصوي .هستند

در آثار  كامل، طور  به باشد هماهنگ واقعيت با كه
 كند مي سعي او يعني ؛شودمشاهده ميزاده  جمال
 در آنان هاي موقعيت و ها شخصيت ترسيم براي
 با عيني گزارشگر يك ديد از را آنها خواننده ذهن
 اين ديوان قلتشن داستان .كند توصيف دقّت

 در نويسنده. دهد مي شرح مهارت با را جزئيات
 آن در پدرش خانه كه اي كوچه و محله توصيف

 امانتداري اصول به پايبند شدت داشت، به قرار
 جزئياتش تمامي با را كند كوچه مي تالش و است

 داستان در موجود فضاي تا درآورد تصوير  به
 كوچه اين وارد كه  همين«: كند جلوه واقعي

 خانه اول خانه چپ دست بالفاصله شويد، مي
 ...ترپايين قدم چند. بود نجار نوروز استاد

 به معروف تُرك عمو باقر خانه به رسيم مي
 خانه .ما خانة به رسيد مي... آن از  پس. عموتُركه

 مرتضي شيخ حاج خانه ما خانه رويروبه چهارم
 كوچه معتبر و متشخّص خانه. بود فروش سقط
 ».بود ديوان قلتشن خان افراسياب خانه همانا

  )19، 15: 1378دهباشي، (
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 كوچه، اين توصيف در توجه جالب نكته
 دقت به كه است اي منطقه و بومي عناصر به اشاره

 نبشتة آجرفرش كوچه «: آورده است را آن جزئيات
 در االيام قديم از كه تاكي و بود اي پاكيزه و پاك
 بودند، نشانده كوچه پشت ديوار پاي در ما خانه
 پشم و پوست آن با را هود مارپيچ كج و معوج تند

 ديوار و مزاره از كشان نيمه كشان سينه رنگ سماقي
 همة توصيف. )14: همان(» رسانيده به كنگره بام

ابزار كاربردي در  نوع كوچه، بافت از جزئيات،
 طريق از افراد لحظه به لحظه عملكرد داستان و

 نشانه اين .گيرد مي صورت شخص اول ديد زاويه
  . است داستان نويسنده سرشار هوش و پوينده ذهن

 جمهوريه داستان در نيز ادريس يوسف
 و دقيق صورت به خود اطراف توصيف به فرحات

 بيانش نمايانگر و پردازد مي خاصي مهارت با
را  فتوگرافي تصاوير گويي اوست؛ واقعيت محيط

 نظامي چادر در مانند توصيف او دهد؛ نشان مي
 خفيرالمعسكر حسن او همراه و حمزه كه آموزش

 مضي و«: كنندمي كار آن در) اردوگاه كشيك(
ورغاز إلي الشابإثنينَ، برِجلينَ واب و كوز فيحص 

إبريقٌ و كبيرٌ فخّار ملوءم ،كَر، علبه و بِالماءو س 
ن أَخرَجيبِ مشاي باكو بنطلوله ج صفِقیَّةأَو ن ...

ينَما وشغلُ كانَ بي ةُ حمز سألَه الوابور.  
  جه؟ حدش -
  ...النّار والنفاخ -
 و اثنين عةَ السا مواعدني كانَ واعد منيرٌ -

دو  جوان با«؛ »حسنُ يا جاش ما... ربع و دلوقتي
گاز رفت و كوزة حلبي و   سوي اجاق پايش به

تُنگ سفالي بزرگي پر از آب و قوطي از شكر 
نصف (و از جيب شلوارش پاكت چاي را . دارد

كه مشغول  و درحالي... بيرون آورد) گرم 44/37
 اجاق بود حمزه از وي پرسيد، كسي آمد؟ هيچ

منير قرار گذاشته بود و ساعت دو به ... كس نبود 
اي ... ن دو و ربع استمن وعده داده بود؛ اما اآل

  .)640: م1991سرحان، ( »حسن او نيامده است

 ادريس ،بينيم مي داستان اين در طوركه همان
جزئيات  دادن واقعي جلوه و دقيق توصيف براي

كه   آنجااز جمله است؛  تالش در محيط داستان
درصدد تصويرپردازي از داخل چادر است، كه 

 در ؛ودرمي گاز اجاق سوي  به پايش دو با جوان
اي حلبي و تُنگ سفالي بزرگي پر  كوزه كه  حالي

با  ادريسيوسف  .شكر دارد از آب و يك قوطي
موجود در  اشياءاهتمام كامل به توصيف عملي 

پردازد و در ادامة داستان به  محيط داستان مي
 از كه جوان توصيف جزئي مقدار چاي مصرفي

 را چاي پاكت«آورد  مي بيرون شلوارش جيب
 بر حاكم فضاي و پرداخته »)گرم 44/37 نصف(

 خود مخاطب گويا كشد كه تصوير مي را به داستان
 .دارد طبيعي و ملموس حضور آن درون در
 كند؛ تعيين را رمان روند تواند مي توصيف«

 سمت  به نگاه جهت تغيير با كه صورت اين به
 كه حادثه پر بخش يك از پس اطراف، محيط
 كند، مي قطع بحراني لحظة يك در را داستان
 ».آورد مي وجود به را انتظاري يا استراحت لحظة

  )140: 1378بورنوف و اوئله، (

  

 توصيف با آكسيون

  هاي داستان را به شيوه؛ نويسنده، شخصيت  اين در
آورد و به ياري اعمال و رفتارشان  جنبش درمي

در اين . سازد هاي آنها آشنا مي خواننده را با ويژگي
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نخست انتخاب . مورد، دو نكته اهميت دارد
اشخاص داستان و ديگري تعداد اشخاص داستان؛ 

  :شود صورت گسترده بدان پرداخته مي به ادامهكه در 
  

  انتخاب اشخاص داستان) الف

انتخاب اشخاص داستان تا حدود زيادي بستگي «
كه به نگارش  نويسنده هنگامي. به نوع داستان دارد

پردازد از اشخاصي كه بناست در  داستان مي
كه   يزمان. وكم تصوراتي دارد داستان بياورد بيش

كند، يكي از اين دو  اشخاص را وارد داستان مي
در اختيار يا بايد داستان : راه را بايد انتخاب كند

اشخاص باشد؛ يا اشخاص در اختيار داستان 
هايي كه با حوادث سروكار  در داستان. باشند

دارند و آكسيون داستان قوي و سريع است، 
شوند؛ اين  اشخاص از ناحيه داستان كنترل مي

 در )265: 1369يونسي، (» .پذير امري است اجتناب
 ،ها شخصيت زاده؛ هاي كوتاه جمال بيشتر داستان

 آنها .دارند حضور جامعه در كه اند واقعي افرادي
 قهرمانان را آنها نويسنده كه هستند عادي افرادي
كل مانند  به رفتارشان و اعمال خواند؛ مي داستان

 نويسنده و است؛ جامعه در عادي فرد يك رفتار
 نظر خود در هدف به رسيدن براي راه تنها را آنان
. كند مي دنبال را شان زندگي مسير و گيرد مي

 بيان در نويسنده قدرت دليل به آنان هاي جذابيت
 و تخيلي كارهاي انجام نه است؛ ايشان حال

 نيز، زاده جمال هاي كوتاه داستان در. انگيز شگفت
 ها در شخصيت است؛ يعني شده رعايت اصل اين

 .نيستند غيرطبيعي هايش، داستان از يك  هيچ
درباره  نيشدار؛ است طنزي آتشه دو داستان كوتاه

 كه زمان آن ايران در زندگي شرايط و اوضاع
 مردم است؛ و اقتصادي ركود و انحصار انباشته از

 مجبور خود روزمره نيازهاي ترين كوچك براي
   .هستند خارجي كاالهاي و اجناس از استفاده به

 »خواه ميهن ابوتراب ميرزا« داستان اين قهرمان
است؛  ايران به متعصب و آتشه دو فردي كه است

: است در پيش گرفته را افراط راه داستان در و
هايي است كه  پرست وطن آن از ابوتراب، ميرزا

 تمدن كه شود مي پيدا ممالكي در تنها مانند او،
  . دارند باستاني
 ابوتراب ميرزا پسر پون و بود خوشي شب«

 از كه بود ساله چهار وسه بيست جواني حاال كه
 پدرش بود گرفته ليسانس ديپلم حقوق دانشكدة

بهارلو، ( ».بودند جمع دوستان همة و داد مي وليمه

1375 :155(  

 صورت را به داستان قهرمان زاده جمال
 هاي از ويژگي كند كه توصيف مي اش واقعي

: رود مي شمار به وي هاي داستان برجستة
 ميرزا آقاي اگر كه كردند رسمي بندي شرط«

بخش  تهران، دارالخالفة ساكن خواه ميهن ابوتراب
 مدت در توانستند. ..شناسنامة كوچة كاشي داراي

 و هرگونه استعمال از نجومي ساعت وچهار بيست
: همان( ».نمايد اجتناب خارجي جنس نوع هر

تنها «: نويسد چايكين خاورشناس روس مي )159
است كه مكتب و سبك  يكي بود يكي نبودبا 
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ايران آغاز يافت و همين سبك و رئاليستي در 
مكتب است كه در واقع شالوده جديد ادبيات 

سرايي در ايران گرديد و فقط از آن روز به  داستان
توان از پيدايش نوول و قصه و رمان در  بعد مي

 كامشاد،(» .ادبيات هزار سالة ايران سخن راند

 داستان زاده جمال داستان، اين در )156: 1384
 با فردي .است كشيده تصوير به خود را واقعي
كه ساكن فالن منطقة تهران  مشخصاتي چنان 

 مملكت باشد؛ در امور تمام به باشد؛ متعصب 
 داستان قهرمان و اول شخصيت زاده جمال داستان

 واقعيت زندگي نويسنده براساس رود؛ شمار  به
 واقعي با مشخصات او از زاده حتّي كه جمال بوده

  .كرده است ياد داستان قهرمان
 كه أبوالهول داستان در ادريس يوسف

خود  است، پزشكي دانشجوي داستان قهرمان
كند  در داستان تالش مي او .است داستان قهرمان

 بر كه بايستد استعمارگراني ستم و ظلم مقابل در
 آنان از و اند كرده پيدا سلطه آنان هاي زمين
 قالب در را خويش زندگي او. كنند مي كشي بهره

: كشيده و گفته است تصوير به واقعي داستاني
»ينِ یةَ رؤ نَراه كنّا الذي النهارباً العنتصنا مأمام 

 ال و الشّمسِ، مةِ قا من أَعلي قامته عمالقٍ كَرَجلِ
 يده في و جسده، فوقَ قةَ خر ال و قلبِه، في حمةَ ر

 و يتوعدنا، و ينتظرُنا هكذا، منتصباً ،ضخمةٌ  ةٌ هراو
يناه تَقدحتجِهونَ نحنُ و بِالشّرِ عخَائفونَ، إليه، م 

؛ »يده من نَنقذَ لَن أنّنا تَماماً عالمون خَاشعونَ،
كه ما در برابرمان مي بينيم مانند مردي   روزي«

اش از ارتفاع خورشيد  رقدرت است كه اندازهباَ
بلندتر است كه هيچ رحم و دلسوزي در قلبش 

و در  بر روي جسمش اي خرقهنيست و هيچ 
چنين ايستاده كه ما  كه اين دستش چماق بزرگي

دهد و از چشمانش  گر است و وعده مي را نظاره
» .سويش متمايليم ريزد و ما به شّر و بدي مي

با  ادريسنمونه،  در اين) 133: م1971، ادريس(
 و ظلم توصيفي عملي از اشخاص حقيقي داستان،

  به را داران مزرعه و كشاورز مردم بر حاكم استبداد
 مقابل در اي چاره راه او .تصوير كشيده است

 داستان، يعني  قهرمان و بيند؛ نمي ستمگران
 در ايستادگي و مقاومت درصدد ادريس يوسف

بدين ترتيب؛ نويسنده، قهرمان   .آيد برمي آنان برابر
كند؛ و  داستان را دانشجوي پزشكي معرفي مي

طبع از محيط دانشجويي  هاي داستان به شخصيت
خواهاني واقعي  آنها آزادي. اند شده  وي برگزيده

كه  اينجاست . ندنك كه در مصر زندگي مي هستند
كند و  با قلم خويش با مستبدان مبارزه مي ادريس

پندارد؛ بلكه تمام  ود را تنها يك راوي ساده نميخ
هاي كوتاه  اين است كه با داستان دراهتمامش 

تر  ـ كه هدف و مضمون نويسنده را سريع خويش
پاي هموطنان خويش  كندـ پابه به خواننده القا مي

  .خواهي سر دهد بجنگد و نداي آزادي
  

  تعداد اشخاص داستان) ب

يك شخصيت اصلي از  هر داستان زيبايي، بيش
ندارد حتّي هنگامي هم كه تمام آكسيون داستان بين 
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گذرد و هر دو نفوذ زيادي بر  دو شخصيت مي
بر شخصيت اصلي،   كنند، افزون داستان اعمال مي

ممكن است يك يا چند شخصيت ديگر نيز در 
هاي كوتاه بر  اساس بيشتر داستان. داستان بيايند

بر داستان با  توصيف عملي استوار است و نظارت
ردازي ـپ صيتـشخ. تـاس اي آنـه صيتـشخ

زاده، سرآغازي در ادبيات داستاني ايران  جمال
هاي  آيد و براي نخستين بار در داستان شمار مي به

كاريكاتورهاي دهخدا، جاي خود «كوتاه اوست كه 
دهند؛ گرچه اين  زاده مي را به كاركترهاي جمال

هاي  هاي قصه خصيتكاركترها خود در مقايسه با ش
احمد كاريكاتورهايي بيش  هدايت و چوبك و آل

نيستند، آنها از يك جوهر شخصي و تاحدي 
آساني  تشخّص فردي برخوردار هستند كه به

توان آنها را از كاريكاتورهاي اغراق شده چرند و  مي
  ) 550: 1362براهني، (» .پرند جدا كرد

 ها زاده عالقة بسياري به شخصيت جمال
هاي كوتاه وي  دارد؛ هرچند در درون داستان

 دليل كوتاه پديدار نيست؛ چراكه داستان كوتاه به
آورد  بودن فرصت كافي براي نويسنده فراهم نمي 

  .هاي بسياري نمود يابد تا شخصيت

از  ثواب يا گناهزاده در داستان كوتاه  جمال
شخصيت سهراب، در جايگاه قهرمان داستان بهره 

 طور  نام وي با كاركردي كه در متن دارد به. گيرد مي
كامل متناسب است؛ زيرا وي شخصيتي شجاع و 

پردازد و  نترس دارد كه به مبارزه با اطرافيان خود مي
رساند و حتّي زماني كه پاي  چندين نفر را به قتل مي

و آرامش كامل بدون هيچ رود با آسودگي  دار مي
هاي كوتاه  در بيشتر داستان. شود هراسي آماده مي

تن هستند؛  هاي داستان چند زاده، شخصيت جمال
اما نويسنده از يك شخصيت در مقام شخصيت 

 رجل سياسيدر داستان . گيرد اصلي داستان بهره مي
مردي به  فارسي شكر استمرد حالّج، در داستان 

زاده  هاي كوتاه جمال ة ديد داستاننام رمضان و زاوي
است؛ و  1گويي صورت من روايتي يا تك  بيشتر به

رو هستيم كه با بياني عاميانه و  جا با كساني روبه همه
آور و هجوكننده ماجرا يا  طنزآميز و گاه خنده

  .كنند اي را نقل مي خاطره
 هاي اصلي داستان به شخصيت/ شخصيت

ـ در مقدمه ظاهر   هـ اما نه هميش  طور معمول 
ها ـه در آنـي كـايـه انـدر داست. دـشون يـم

كاراكتريزاسيون يا آكسيون نقش بيشتري دارند، 
هاي اصلي بايد در مقدمة داستان بيايند؛  شخصيت

هايي كه محيط داستان جزء  ولي در داستان
تواند  برجستة داستان است، مقدمة وصفي مي

حنه آماده كه ص  اشخاص داستان را تا زماني
. دارد  شود در نهانگاه نگه پذيرش ايشان مي

چنانچه محيط داستان در درجة نخست اهميت 
دنياي داستاني . باشد، مقدمه بايد آن را منتقل كند

هايش، گرد سه  در بيشتر نوشته ادريسيوسف 
اين عناصر . گردد مي» اهللا، جنس و سلطه«عنصر 

بيت من «گانه در مجموعة داستاني مشهورش  سه
هاي اصلي  شخصيت. آشكارا نمايان است» لحم

                                                 
1  . monologue 
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در اين داستان، حول يك زن بيوه و سه فرزندش 
كند  كوشش مي ادريسرو،  همين گردد؛ از مي

هاي  ي از شخصيتحركات و رفتارهاي بسيار
داستان را به نمايش بگذارد تا توصيفات عملي و 

. تري از فضاي داستان به خواننده ارائه دهد دقيق
 است؛ آمده فرحات جمهوريه داستان در ادريس
 در و بازگشت شهر به روستا از فرحات الصول
 كار به مشغول پليس هاي پايگاه از يكي در قاهره

 .ساخت شهر و روستا در مردم مشكالت با و شد
 دار سرمايه خود ـ يعني رؤياي تالش كرد او

آرزوي خود  آنگاه كه به  .بخشد تحقق ـ را شدن
 و كرد بنا مسافت هزاران در هايي كارگاه رسيد،
 هاي خواسته و ساخت كارگران براي هايي مسكن
 محقّق استبدادي و هيچ ظلم بدون را آنها مادي

  )259: م1997الدقاق، ( .ساخت
  

  گيري نتيجهبحث و 

دليل نبود مجال براي شرح و  هاي كوتاه به در داستان
هاي صفات اشخاص، نقش  گفت جزئيات و دقيقه

يابد؛ كه با عمل و  برجستة توصيف عملي نمود مي
هاي داستاني، اطالعات دقيق  وگوي شخصيت گفت

  . شود از عناصر داستان به خواننده ارائه مي
زاده هر دو در مقام  و جمال ادريسيوسف 

پدران داستان كوتاه در زبان فارسي و عربي؛ از 
هنر توصيف عملي براي پيشبرد اهداف خود در 

. اند دادن حقايق جوامع خويش سود جسته  نشان
  :صورت گزيده چنين است دستاوردهاي آنان به

 ادريسهاي كوتاه  ها در داستان ـ تعداد شخصيت
هاي نويسنده  ها و شنيده زاده برگرفته از ديده و جمال

آنها به توصيف . دهد است و حقيقت را جلوه مي
 .پردازند ها مي هاي شخصيت عملي رفتار و ويژگي

ـ هر دو نويسنده، بيشتر از توصيف مستقيم 
كنند و  ها استفاده مي ظاهر و اخالق شخصيت

پيچيده  توانند از خود حقيقي انسان و درون نمي
 .او سخن بگويند

ـ توصيف عملي در داستان كوتاه كاركرد خود 
دهد؛ چراكه نويسنده  تر نشان مي را بهتر و مهم

بايد در جمالت كوتاه و توصيفات كمتر، 
تري از  تر و كامل اطالعات و آگاهي دقيق

 .ها و محيط و فضاي داستاني ارائه دهد شخصيت

سنده در وگو و تجربه زندگي خود نوي ـ گفت
 شود نقش منحصر مكان و زمان داستان سبب مي

اي  واحد و يكپارچه تأثيرفرد كاراكتريزاسيون،   به
نتيجه مطالب بهتر به  در داستان كوتاه بگذارد؛ در

 .شود خواننده القا 

  

 ها نوشت پي

 و وقايع نويسي، رمان اين واژه در اصطالح )1

 اصلي مطلب با آنها كه مختلفي است حوادث

 دهد؛ تشكيل را قطعه يك گره شود؛ مي پرورانده

 او در را عواطف و احساسات كند؛ جلب را بيننده

  )1388فرهنگ معين، ( .كند مي تحريك و بيدار

ها در فهرست منابع پاياني آمده  مرجع كامل مقاله )2

  .است
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 كه است اصلي مطلب عصاره يا اصلي تم آكسيون، )3

 .بگيرد نتيجه آن از و بپروراند را آن خواهد مي نويسنده
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